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ЗАДАТАК
Захтев

за

експертску

процену

је

дат

од

стране

адвоката

Милорада

КОНСТАНТИНОВИЋА у име тима одбране Генерала Новака ЂУКИЋА, бившег
официра ВРС (Војске Републике Српске).
Овај захтев је у вези са наводним гранатирањем „Трга Капија“ у ТУЗЛИ од 25. маја
1995., у којем је 71 особа погинула или смртно рањена и где су десетине других
повређене. Јер је у то време био, као Пуковник, командант ТГО (Тактичке Групе
Озрен), Новак ЂУКИЋ је изведен пред Суд јер је наводно наредио да се артиљеријски
пројектил 130мм испали према граду ТУЗЛИ 25. маја 1995. – у 20:55.
Прихватио сам задатак под уобичајеним условима који се тичу деонтологије
експерата

у

Француској,

т.ј.,

независност

и

интегритет

према

правилима

Националне Федерације удружења Судских Експерата („Fédération Nationale des
Compagnies d'Experts Judiciaires“).
Захтев адвоката Милорада КОНСТАНТИНОВИЋА је доле приказан.
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АКРЕДИТИВИ КОНСУЛТАНТА
Као инжињерски приправник у Механици флуида, Механици и Енергетици при
Националном Политехничком Институту у Греноблу (Institut National Polytechnique de
Grenoble), стажирао сам у истраживачком центру у Националној Компанији за Баруте
и Експлозиве (SNPE - Société Nationale des Poudres et Explosifs, сада EURENCO), која
се налази у Ле Бушеу (предграђе Париза). Тема студија је била пројекција металних
слојева детонацијом експлозива, посебно високоимпулсних експлозива.
Након тренинга за официра артиљерије земља-земља на Војној академији у
Драгињану, служио сам у Војсци у 41-ој RAMA (пук Француских маринаца опремљених
градским артиљеријским оруђем 155мм). Имао сам чин Резервног Капетана у
Француској Војсци, а затим у националној Жандармерији.
Као дипломирани инжињер, радио сам као пројект-менаџер за муницију са бившом
LUCHAIRE

Одбрамбеном

компанијом

(сада

NEXTER

Муниција),

задужен

за

дизајнирање дијапазона пушчаних тромблонских мина (BTRG), посебно за Француску
Војску. Ова компанија је такође била и велики снабдевач артиљеријских пројектила
укључујући далекометне бејс-блид типове за које је компанија имала патенте.
Такође сам био на позицијама углавном повезаним са процесном техником
CORNING GLASS (добављач посебних стакала од Пирекса и витрокерамике) и са
VALLOUREC (добављач посебних челичних цеви).
Именован сам експертом Пиротехнике од стране Апелационог Суда у Лиможу 1997.
и затим експертом Балистике, Оружја и Муниције 1998. Именовања су редовно
обнављана од Апелационог Суда у Ремсу и сада Паризу. Био сам консултант на
овим пољима (пуно радно време) од 2006. Док сам углавном радио на случајевима
који укључују ватрено оружје, био сам део већег броја случајева у вези са
несрећама у војсци (артиљерија, експлозије) али и са терористичким и ратним
случајевима (бомбашки напад на конвој Рафика ХАРИРИЈА у Бејруту, Либан за
Специјални Трибунал за Либан у Хагу, гранатирање у Хомсу, Сирија када је убијен
Француски новинар, напад на Француску амбасаду у Киншаси (Демократска
Република Конго). Тренутно помажем VINCI Грађевинској Компанији да дизајнира
балистичке заштите будућег Интернационалног гађалишта у ШАТОРУУ.
Што се тиче тренутног задатка, никада раније нисам имао везе на било који начин са
окривљеним, жртвама ни било којом организацијом која има интереса у овом случају.
Извештај – Тузлански масакр од 25. маја 1995.
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ПРЕГЛЕД ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ИНЦИЈАЛНА ИСТРАГА
На основу Полицијских скица и фотографија, кратер испред зграде НИК је одређен
као тачка детонације експлозије. Тачка детонације се налази на 2,65 метара од јужног
угла зграде НИК и 5,60м од североисточног угла зграде НИК (скица главног
инспектора тех. Недима Мутапчића). Пречник кратера је 50 центиметара. Предњи део
зграде НИК одакле су мерења вршена је широк 6,5м или 6,55м у зависности од
докумената (6,55м према крим. тех. Ирфану Џиновићу и истражном судији).
Нису

снимљене

изометријске

фотографије

да

потврде

релативне

положаје

аутомобила и кратера. Али су фотографије довољно добре да се кратер лоцира
одмах испред унутрашње стране предњег десног точка аутомобила ГОЛФ. То је било
пре померања аутомобила унатраг, вероватно због даљег испитивања кратера.
Наредног дана, особље УНПРОФОРА је изјавило да је пројектил можда долетео са
азимута 270°±10° и да је Падни Угао (AoF) био већи од 31,16° да би могао да прелети
преко зграде Обуће Београд.
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Речено је да су метални фрагменти пронађени у кратеру, на другим местима и такође
у неким од жртава. Речено је да су фрагменти из кратера издвојени. До сада, није
јасно да ли су ови фрагменти из кратера одвојени од осталих фрагмената,
регистровани, како је потврђено да припадају пројектилу 130мм или да ли су
представљени Суду. Исто важи и за фрагменте извађене из тела преминулих од
стране медицинско-форензичког особља.
Треба приметити да је истражни судија издао писану наредбу да осигура прикупљање
и складиштење фрагмената.

ЕКСПЕРТСКИ ИЗВЕШТАЈ Проф. Берка ЗЕЧЕВИЋА
27. новембра 2007. Проф. Берко ЗЕЧЕВИЋ је упошљен од стране Тужилаштва Босне
и Херцеговине да даље истражи. Његов експертски извештај је завршен три недеље
касније, 21. децембра 2007.
Моје схватање извештаја је следеће:


На основу идентификације неких фрагмената Проф. Берко ЗЕЧЕВИЋ закључује
да је пројектил 130мм пао поред предње десне стране возила ГОЛФ паркираног
испред зграде НИК.



На не-изометријским фотографијама, Проф. Берко ЗЕЧЕВИЋ идентификује
„бразду“ на плочнику у близини кратера. Након рачунања од ове бразде у
којима он користи координате кратера, податке из геодетске службе и
претпоставља неке од толеранција (фронт зграде НИК (45° ±1°), ширина
тротоара (1150 до 1200мм) и величина „а“ ћошка тротоара (700 до 900мм)),
пројектил је требало да долети са азимута 271°±2,5°, т.ј. са запада на исток.
Претпоставке за калкулације су направљене јер је трг у потпуности реновиран у
међувремену. Тротоари и ивичњаци, какви су били 1995., су у потпуности
нестали са лица места.



Проф. Берко ЗЕЧЕВИЋ је извршио реконструкцију лица места у ТУЗЛИ. Радећи
то,

поставио

је

аутомобил

Фолксваген

ГОЛФ

поред

зграде

НИК

и

експериментисао је са пројектилом 130мм који је поставио упаљачем наниже у
тачку идентификовану као Центар Експлозије (2,65м од јужног угла и 5,60м од
североисточног угла зграде НИК).
Извештај – Тузлански масакр од 25. маја 1995.
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Проф. Берко ЗЕЧЕВИЋ је одлучио да постави аутомобил на 0,47м од зграде
НИК, док је предњи део аутомобила био 1,3м испред јужног угла. Ово значи да
је аутомобил паркиран, према Проф. Берку ЗЕЧЕВИЋУ, преко ивичњака са
левим точком добрано на тротоару. На основу положаја који је Проф. Берко
ЗЕЧЕВИЋ дао аутомобилу, он изналази да је Падни Угао пројектила морао
бити макар 62° да би пројектил могао да погоди тло на одговарајућем месту а
да притом не додирне аутомобил.



На основу минималног Падног Угла, Проф. Берко ЗЕЧЕВИЋ је израчунао да је
пројектил 130мм морао бити нишањен на максимални домет користећи
максимално барутно пуњење из топа М46. Дванаест година након дешавања,
Проф. Берко ЗЕЧЕВИЋ тврди да је пронашао трагове гусеница камиона и
укопани Ватрени Положај у засеоку на положају који је израчунао.

Лева стрелица ппказује
бразду начиоену ударима
у гранитне кпцке, а десна
стрелица ппказује правац
лета

Положај бразде према Проф. Берку ЗЕЧЕВИЋУ (црвено),
Примећује се да назови бразда није поравната са кратером (плаво)
Коментари у белом квадрату и црвена линија су начињени од стране Проф. Берка ЗЕЧЕВИЋА
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Положај бразде према Проф. Берку ЗЕЧЕВИЋУ (црно),
Поново, јасно је да наводна бразда није поравната са кратером (плаво)

0,47м

Реконструкција долета пројектила 130мм са ПУ = 62°
(као што је поставио Проф. Берко ЗЕЧЕВИЋ)
Извештај – Тузлански масакр од 25. маја 1995.
– Tuzla massacre of May 25th 1995

10
Примећује се да је Проф. Берко ЗЕЧЕВИЋ поставио аутомобил на 0,47м од зграде
НИК. Није познато зашто је Проф. Берко ЗЕЧЕВИЋ поставио аутомобил тако близу
зида. Он лично сматра да је тротоар широк 1,15м. Ово је важно зато што постоје
графички докази, у наредном поглављу, да је аутомобил био уз тротоар а не напола
на тротоару као што је то описао Проф. Берко ЗЕЧЕВИЋ. Не бих спорио да је ширина
тротоара можда мало мања од 1,15м, рецимо 1,0м на пример, али ни у ком случају
ширина тротоара није била ни близу 0,47м.
Ово је велики проблем јер, да би се усагласили са стварним фотографијама лица
места, морали бисмо да померимо аутомобил око 0,5м у страну према тргу (налево на
горњој фотографији). Онда, пројектил би морао да буде постављен вертикално на
начин који једноставно није могућ са балистичке тачке гледишта осим ако је пројектил
коришћен као ИЕН (Импровизована Експлозивна Направа).
Даље, ако бисмо померили аутомобил у страну и унатраг да бисмо осигурали
правилан положај кратера испред десног точка, онда постаје немогуће урачунати
путање фрагмената који би требали да пробију рупе у десном крилу аутомобила
ГОЛФ приказане на фотографијама.

Десно крило аутомобила ГОЛФ (са лица места)

Извештај – Тузлански масакр од 25. маја 1995.
– Tuzla massacre of May 25th 1995
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СТВАРНИ ПОЛОЖАЈ АУТОМОБИЛА ГОЛФ
На доњој скици, извађеној из скице нацртане од стране локалне Полиције након
напада, аутомобил ГОЛФ је приказан својом левом страном поравнат уз ивичњак.

НИК

ГОЛФ

Положај аутомобила ГОЛФ уз тротоар према
истрази лица места
(скица Главног Инспектора Недима Мутапчића)

Извештај – Тузлански масакр од 25. маја 1995.
– Tuzla massacre of May 25th 1995
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Увеличани део скице Полиције (Главни Инспектор Недим Мутапчић)

Увеличани део још једне скице Полиције (крим. тех. Ирфан Џиновић),
унутар 5цм, мерења су иста као она од Главног Инспектора Недима Мутапчића
Директним скалирањем на скици, удаљеност аутомобила од зида је око 0,9м, а не 0,47м

Извештај – Тузлански масакр од 25. маја 1995.
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Положај аутомобила уз тротоар је такође потврђен извадком из видео-снимка који је
снимљен у ноћи догађаја (следи) и такође фотографијом која је снимљена након што
је аутомобил повучен од кратера (траг у прашини остао од точка, цурење уља у правој
линији).

Извадак из видео-снимка снимљеног пре померања аутомобила ГОЛФ

Кратер

Трагови који показују да је аутомобил био уз ивичњак

Извештај – Тузлански масакр од 25. маја 1995.
– Tuzla massacre of May 25th 1995
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Стога, нема разлога нити доказа због којих би Проф. Берко ЗЕЧЕВИЋ требао
поставити аутомобил ГОЛФ напола тротоара, као што је урадио у свом извештају и
током реконструкције. Али се примећује да је постављање аутомобила на начин на
који је он то урадио једини начин да се добије Падни Угао мање или више
компатибилан са далекометним пристизањем пројектила 130мм са запада.

НИК

ГОЛФ

Неспоран положај аутомобила ГОЛФ уз тротоар према
скицама истражитеља лица места, фотографијама и филму

НИК

ГОЛФ

Позиционирање аутомобила ГОЛФ према реконструкцији на
лицу места од стране Проф. Берка ЗЕЧЕВИЋА (скица бр. 59
страна 52 Извештаја Проф. ЗЕЧЕВИЋА)
Положај тачке детонације је узет од Главног Инспектора Недима Мутапчића
али је аутомобил очигледно намерно померен према зиду од стране Проф.
ЗЕЧЕВИЋА
Извештај – Тузлански масакр од 25. маја 1995.
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ШАБЛОН РАСТУРАЊА ФРАГМЕНАТА
Пројектил 130мм садржи 3,64кг високобризантног експлозива ТНТ. Такав пројектил је
дизајниран да по удару растури бројне смртоносне челичне фрагменте (5000?), по
ефекту детонације 3,64кг ТНТ-а.
Ефекат пројектила се већином постиже кинетичком енергијом бројних бочних
фрагмената који су подешени да начине штету и меким метама и оклопним возилима.
Растурање бочних фрагмената прави образац који је типично ± 15° као на следећој
скици. Фрагменти који се растурају из базе (репно растурање) или носа (носно
растурање) су малобројнији. Они су од малог интереса са тактичке тачке гледишта
када се користе ударни упаљачи, јер су ови фрагменти усмерени према земљи или
увис према небу.

30°

30°
Падни Угап

(ПУ)

Као што је већ описано од стране Проф. Берка ЗЕЧЕВИЋА, „смртоносна зона“ бочних
фрагмената зависи од „Падног Угла“ (ПУ).
Извештај – Тузлански масакр од 25. маја 1995.
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У зависности од Падног Угла (ПУ), могу остати трагови у подлози који показују правац
из којег је пројектил дошао. Доле приказујем пример удара у бетон, за који је правац
долета прилично очигледан.

Фотографија снимљена у Хомсу, Сирија
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Ако бисмо на такав начин протумачили скицу крим. тех. Ирфана Џиновића, могло би се
протумачити да је пројектил дошао са истока.

?

На основу скице Полиције (крим. тех. Ирфан Џиновић),
можемо бити наведени на мишљење да је пројектил
дошао са истока

Али не би било мудро тврдити тако нешто, јер фотографије показују прилично округао
кратер.
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Истим таквим знаком, граните коцке су биле углавном избачене из кратера према
североистоку... што би било у сагласности са ударом који долази са југозапада.
Поново не би било мудро тврдити такву идеју. Коцке морају доћи из кратера, али не
прате јасан образац.
Што се тиче идентификације „бразде“ на основу фотографија, поредећи две наредне
фотографије, изгледа да има више везе са јутарњом сенком на просторима између
гранитних коцки него са било чиме другим. Није поравната са округлим кратером и
предалеко је да би била начињена експлозијом једног пројектила.

Бразда Прпф. Берка ЗЕЧЕВИЋА
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ИСТРАГА ПОВОДОМ ПОГОДАКА У МРТВЕ
УГЛОВЕ ?
ИСТОЧНИ УГАО ЗГРАДЕ ЛЕОНАРДО
(ЛУТРИЈА БИХ)
Имам питања у вези са две фотографије снимљене дан након догађаја. Након овога,
показујем како изгледају удари који се виде на углу. Али, фрагменти који долазе од
зграде НИК не могу досегнути овај угао.
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Фотографије су лошег квалитета, али оно што се види није нека врста фотоартефаката пошто се исти детаљи појављују на обе фотографије.
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СЕВЕРОИСТОЧНА СТРАНА ЗГРАДЕ НИК
Имам иста питања у вези са североисточном страном зграде НИК, где не би
требало да буде никаквих удара фрагмената.

Североисточна страна стварне зграде НИК након догађаја
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УГАО ИЗМЕЂУ ТРГА КАПИЈА И УЛИЦЕ
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
У зависности од унутрашње структуре зграде, имам питања у вези са погоцима и
оштећењем фасаде на јужном углу зграде Самоизбор. Овај угао је дефинитивно ван
оптичке видљивости од Центра Експлозије. „Рикошети“ нису довољно објашњење за
број погодака који се виде на наредној фотографији (фотографија 20 из Полицијског
албума).

Угао Трга Капија / Улице Николе Тесле (фотографија 20 из Полицијског албума)

Извештај – Тузлански масакр од 25. маја 1995.
– Tuzla massacre of May 25th 1995

23

ЗГРАДА БОРАЦ
Позивајући се на извештај Проф. ЗЕЧЕВИЋА (стр. 9/94), погоци су примећени на
продавници Борац, изазивајући штету 50м од експлозије. Али, ова продавница је
потпуно ван оптичке видљивости од кратера експлозије и удари фрагмената не би
требало да су тамо могући.

СИНТЕЗА ПОГОДАКА ВАН ОПТИЧКЕ ВИДЉИВОСТИ
На наредној скици, црвеним, су приказана места где не би требало да буде икаквих
погодака фрагмената који долазе од експлозије код зграде НИК. Ипак, сигурни смо да
их има на јужном углу зграде Самоизбор и на згради Борац. Сумњам да можда има
удара на неким другим местима где нису очекивани.
Ови налази би могли да баце друкчије светло на читав случај али нису истражени од
стране Проф. ЗЕЧЕВИЋА.

N

BORAC

Извештај – Тузлански масакр од 25. маја 1995.
– Tuzla massacre of May 25th 1995

24

ПОВРЕДЕ
НАЧИН ДЕЛОВАЊА АРТИЉЕРИЈСКИХ ПРОЈЕКТИЛА
Количина експлозива (3,64кг) у пројектилу 130мм није довољна да створи
деструктиван и смртоносан ударни талас на даљини већој од неколико метара, у
зависности од одбијања од тла или зидова. Ипак, ако би жртва била у таквој близини
експлозије, смртоносне последице би биле нанесене ударним таласом (бластефекат), посебно на унутрашњим органима попут плућа. У блиском контакту, делови
тела би такође могли бити откинути, што ће се видети на фотографијама. У случају
130мм артиљеријског пројектила, претпостављајући да је жртва јако близу тачке
детонације, шансе су да ће се ове бласт-повреде (видљиве или невидљиве) додати
на повреде узроковане фрагментима.
Разлог је што ефективност артиљеријског пројектила 130мм потиче у основи од
челичних фрагмената велике брзине који резултују из експлозије. Челик потиче од
спољње кошуљице пројектила (око 30кг челика), што је много више него тежина самог
ТНТ-а. Ово је детаљно описано у извештају Проф. Берка ЗЕЧЕВИЋА.
Највећи и тежи фрагменти су углавном из базе и носа. Нису бројни (250?). Већина
њих заврши у тлу или у ваздуху због Падног Угла пројектила. Неколико тешких
фрагмената који би се могли кретати према жртвама ће бити далеко један од другог.
Ипак они могу да начине масивне повреде, откидање удова, итд...
Стога, очекује се да ће већина жртава бити од фрагмената средње величине који су
бројни и растурају се бочно. У смислу тежине, ови фрагменти се могу поредити са
пројектилима лаких оружја који се крећу од сачме (2 грама) до зрна за сачмару (30
грама). Слично, енергија сваког фрагмента ће бити у истом дијапазону као пројектили
лаких оружја (т.ј. 100 до 5000 Џула).
Мора се узети у обзир да је волуменска маса челика мања од густине олова, да су
фрагменти неправилних облика и да нису жироскопски стабилизовани. Фрагмент ће
губити своју енергију брже него пушчани меци. Већина повреда би требало да
показује улазну рану неправилног облика и са центиметарским димензијама. Као што
се види са одређеним пушчаним мецима, може да буде драматичних повреда на
мањим даљинама, са тежим фрагментима и посебно када је погођена глава. Али
ипак, очекује се да ће те повреде са масивним губицима ткива бити ретке у поређењу
са „нормалним“ повредама.
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АНАЛИЗА ФОТОГРАФИЈА
Представљена ми је фото-документација и скице преминулих жртава нумерисаних
од 1 до 71. Од сваке жртве је снимљено само по неколико фотографија, што не
дозвољава дубоку анализу.
Фотографије потврђују да је већина жртава претрпела пробојне ране ударима од неке
врсте пројектила или фрагмената.
На неколико жртава постоји потпуно уништење торзоа и/или абдомена (45, 53, 56, 62).
Ови типови повреда (макар за 53, 56, 62) су типични за интензивни бласт-ефекат, који
може да се деси само у непосредној близини експлозије. За жртву 62, читаво тело је
бизарно уништено од ногу до главе. За жртву 45, главна повреда изгледа балистичке
природе, али је пројектил морао да буде масиван и енергетски.
На око 30 других жртава, налазим масивне повреде до ситуација где су руке, ноге,
рамена откидани са тела са великим губицима ткива.
Фрагменти артиљеријских пројектила су дефинитивно у могућности да нанесу такве
жртве, неке од којих се могу објаснити малом удаљеношћу од експлозије. На пример,
жртва бр. 39 је требала да буде 3м од експлозије и обе њене ноге су откидане. Али
сам изненађен високим процентом таквих жртава у поређењу са укупним бројем
жртава.
Такође сам изненађен чињеницом да је око 10 жртава упрљано нечиме што изгледа
да је гареж. Нормално, видљиво запрљање гарежом од артиљеријског пројектила је
задржано у радијусу од 3 / 4 метра. У овом случају, гареж је видљива на већем броју
жртава али такође и на даљем углу зграде НИК.
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ЕКСПЕРИМЕНТ ОД 10. ФЕБ. 2016.
МЕРЕЊА
Путујући 9. фебруара 2016., требао сам да присуствујем стварном потпуном
експерименту на полигону НИКИНЦИ 10. фебруара 2016..
Лице места је репродуковано у размери 1/1 укључујући:


зграду НИК (направљену од бетона),



лево, обе зграде на обе стране Партизанске улице (направљене од дрвених
дасака + лима),



десно, зграде кафеа Леонардо (дрвене даске + лим) и „Водоинсталатер“.
Напомена: Зграда „Обућа Београд“ није репродукована.



напред, са обе стране трга, зграда „кафе Леонардо“ све до угла Лутрије БиХ
(дрвене даске и лим) и зграда Самоизбор,



на крају трга, насупрот згради НИК, „кафе Капија“ (дрвене даске).

Поред зграде НИК су репродуковани тротоари, као и плочник од гранитних коцки до
углова „Леонарда“ и Самоизбора. Гранитне коцке су сличне величине у поређењу са
онима из ТУЗЛЕ. Постављене су на основи од песка и раздвојене нечиме што изгледа
као мекани цемент. Даље према кафеу КАПИЈА, трг је остављен без гранитних коцки
и тло је било у сировом стању.
Испред зграде НИК, ширина тротоара је постављена на 1,15м као према извештају
Проф. Берка ЗЕЧЕВИЋА цитирајући податке из регистра.
Мерења су вршена од стране Јосефа ШАРОНА (Израелског Експерта) и мене. Блиско
одговарају димензијама лица места. Ипак, ширина зграде НИК је мало погрешна са
6,62м уместо 6,55м. Ова разлика ће бити узета у обзир при постављању позиције
кратера као према налазима Полиције.
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ИСПРАВНА ПРАВИЛА СЛИЧНОСТИ
Претпостављајући

да

је

пројектил

сличног

типа

и

конструкције

(посебно

карактеристике челика), експлозија у размери 1/1 би морала да произведе прилично
реалистичне резултате у смислу шаблона растурања фрагмената.
Питање је више како је изграђена макета града у смислу ефеката ударног таласа.
Рефлексија ударног таласа не би требало да буде иста између стварних бетонских
зграда и дрвених панела.
Стога, да би проверили начин на који је макета града изграђена, морамо потврдити на
којој удаљености ударни талас престаје да има значајне ефекте. У случају пројектила
130мм, можемо сматрати да једна трећина енергије одлази у кинетичку енергију
фрагмената, а две трећине учествују у класичном ударном таласу, што је подробно и
бројчано описано од стране разних аутора (Бејкер, Кигери, Кини-Грахам, Дуфурно,
итд...). На наредној страни, на основу Кини-Грахамове једначине за слободну
ваздушну

експлозију,

израчунао

сам

надпритисак

заједно

са

теоретским

рефлектованим притиском који се дешава када предметни ударни талас сретне
фиксну и масивну препреку попут бетонског зида.
Имајући у виду да ударни талас може почети да изазива значајне бласт-повреде за 1
бар предметног надпритиска и 2 бара рефлектованог притиска, може се видети из
наредне табеле да су људи сигурни од самог бласта на удаљеностима већим од 5,5м,
без обзира на рефлексије ударног таласа.
Као закључак, било је препоручљиво саградити макету зграде НИК као зидани објекат
јер је била унутар 5,5м од тачке детонације. И ово је урађено, са одговарајућим
отворима и прозорима који имају утицаја на рефлексије ударног таласа.
Све друге зграде су се налазиле на више од 9м од тачке детонације. Било је
савршено у реду саградити их од дрвета и без икаквих отвора, пошто се ефекти
ударног таласа могу занемарити на овим удаљеностима.
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удаљеност скалирана
(m) од ТД удаљеност
(m/kg-1/3)
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0

0,15
0,30
0,45
0,60
0,74
0,89
1,04
1,19
1,34
1,49
1,64
1,79
1,93
2,08
2,23
2,38
2,53
2,68
2,83
2,98
3,13
3,27
3,42
3,57
3,72
3,87
4,02
4,17
4,32
4,46

скалирано
гурање
(bar*ms/kg
1/3)

предметни
импулс (Pa.s)

3,3
1,5
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4

делта
P
(bar)

рефлектовани
притисак (bar)

440,5
223,8
1750,4
197,8
92,4
701,0
174,7
48,2
350,2
169,0
28,6
196,2
165,1
18,5
118,4
160,9
12,7
75,4
156,0
9,1
50,1
150,4
6,8
34,6
144,2
5,2
24,7
137,8
4,1
18,2
131,3
3,3
13,8
124,9
2,7
10,8
118,8
2,2
8,6
112,9
1,9
7,1
107,3
1,6
5,9
102,1
1,4
5,1
97,3
1,2
4,4
92,8
1,0
3,9
88,7
0,9
3,5
84,8
0,8
3,2
81,2
0,7
2,9
77,9
0,7
2,7
74,8
0,6
2,5
71,9
0,6
2,4
69,3
0,5
2,2
66,8
0,5
2,1
64,4
0,4
2,0
62,3
0,4
2,0
60,2
0,4
1,9
58,3
0,4
1,8
Табела заснована на Кини и Грахам
једначинама
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ПОСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИЛА
10. фебруара 2016., све је било постављено тако да активација ТФ пројектила 130мм
на најбољи могући начин дуплицира сценарио представљен од стране Проф. Берка
ЗЕЧЕВИЋА.
Пројектил коришћен за експеримент је обичан руски ТФ пројектил 130мм ОФ 482 М са
носем у смеру као да је пројектил путовао са азимута 271°. Тачка удара је
постављена као у реконструкцији Проф. Берка ЗЕЧЕВИЋА, т.ј. тачка удара је на 2,65м
од јужног угла и 5,60м од североисточног угла зграде НИК, у складу са документима
истражног судије. Аутомобил је постављен на 0,47м и 1,30м од фасаде зграде НИК
као у реконструкцији Проф. Берка ЗЕЧЕВИЋА. Падни Угао је постављен на 62° од
мене лично, користећи лично мој клинометар. Радећи ово, пројектил додирује предње
десно крило аутомобила ГОЛФ Мк 1.

1,30 m

0,47 m

Напомена: морам нагласити да је аутомобил постављен на 0,47м од зидасамо зато што је Проф. ЗЕЧЕВИЋ то урадио.
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Постављање пројектила (фотографија отпозади)

Постављање пројектила (фотографија са стране)
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Постављање пројектила (фотографија спреда)
Пројектил додирује крило аутомобила
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ПОСТАВЉАЊЕ ЖРТАВА
Дрвене лутке су постављене на места где се, са одређеним нивоом сигурности, мисли
да су људи умрли. Нумерисане су према бројевима који су дати жртвама. Ове
локације су проверене од стране Израелског експерта Јосефа ШАРОНА, на основу
различитих података из видео-снимака, фотографија, или изјава сведока.

Скица постављања жртви (само су црвене фигуре оне које су
умрле и поуздано су лоциране у тренутку експлозије)
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РЕЗУЛТАТИ – АУТОМОБИЛ ГОЛФ
Предњи и предњи десни део тест-возила су претрпели много више штете него при
догађају који се догодио 25. маја 1995..

Аутомобил на Тргу Капија 1995. одмах након експлозије...

...упоређен са аутомобилом ГОЛФ уништеним експериментом 10. феб. 2016.
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Даље, аутомобил у нашем експерименту се померио унатраг између 0,9м и 1,20м, у
зависности од тога где је мерење вршено. Такође, аутомобил у нашем експерименту
је гурнут у страну на зид зграде НИК (бочно померање од око 0,47м). Насупрот томе,
нема знака да се аутомобил на Капији померио унатраг или према зиду услед
детонације.

Фотографија која показује да је аутомобил померен у страну детонацијом

Све у свему, аутомобил на Тргу Капија је претрпео врло ограничена оштећења у
поређењу са тест-аутомобилом коришћеним при експерименту датираном 10. феб.
2016. Ово је упркос чињеници да је сцена постављена идентично налазима Проф.
Берка ЗЕЧЕВИЋА и чињеници да је аутомобил био потпуно исти.
Осим чињенице да је Проф. Берко ЗЕЧЕВИЋ морао намерно поставити аутомобил на
0,47м од зида да би омогућио Падни Угао (ПУ) потребне величине, експеримент
датиран 10. феб, 2016. потврђује да овај сценарио није компатибилан са ефектима
које би 130мм пројектил требало да има на аутомобил са те удаљености.
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РЕЗУЛТАТИ – ПРОЗОРИ ЗГРАДЕ НИК
Предњи део продавнице НИК на Тргу Капија је имао полупана стакла. На северној
страни продавнице макар један од мањих прозора је такође сломљен. Лутке у излогу
су остале у усправном положају. Оквири прозора нису били избијени при догађају на
Тргу Капија.

Излог продавнице на правој згради НИК након догађаја,
приметити како је оквир излога и даље на месту, и такође
да су лутке у излогу и даље у усправном положају
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Југозападна страна праве зграде НИК након догађаја

Североисточна страна праве зграде НИК након догађаја

Током експеримента 10. феб. 2016., све застакљене површине су уништене али
такође и оквир излога. Лутке у излогу су оборене.
Немам информација о томе колико је чврсто био постављен оквир излога на Капији.
Само на основу визуелног поређења, штета изгледа далеко већа током експеримента
спроведеног 10. феб. 2016.
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Излог продавнице НИК:
резултати експлозије након експеримента у НИКИНЦИМА 10. феб.
2016.
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РЕЗУЛТАТИ – ЈУЖНИ УГАО ЗГРАДЕ НИК
Након експеримента, прилично високо на јужном углу макете зграде НИК било је
удара који потичу од тешких фрагмената из репа пројектила. Такви удари нису се
могли видети у стварном случају на Капији.

Експеримент датиран 10. феб. 2016. – растурање репних фрагмената пројектила 130мм
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Нема трага удара репних фрагмената 1995. на јужном углу стварне зграде НИК
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РЕЗУЛТАТИ – РАСТУРАЊЕ БОЧНИХ ФРАГМЕНАТА
Ево неких фотографија удара фрагмената на разне зграде:

Удари на северну страну макете зграде НИК

Удари на зграду са друге стране улице М. Мујбеговића.
Неки фрагменти су прошли кроз бочне прозоре зграде НИК.
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Бројни удари су идентификовани на врху угла зграде Самоизбор,
али су лутке на углу такође погођене.
Директна зона опасности постаје све виша и виша са удаљеношћу од места експлозије

„Сигурна“ зона уз зграду Самоизбор је у сагласности са недостатком познатих
жртава на том месту, али не одговара огромној штети на и у згради Самоизбор
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Зона даље низ Партизанску улицу (црвено) је требала да буде сигурна али
је тамо четворо људи претрпело фаталне повреде
У нашем експерименту, само је једна лутка погођена

Северни угао зграде Леонардо је препун удара.
Лутке су у експерименту погођене, што је у сагласности са оним што се десило на Тргу
Капија.
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Овај аутомобил, постављен испред кафеа Леонардо, је погођен са више фрагмената, што је у
сагласности са погоцима на лутке. У стварном случају у ТУЗЛИ, жртве су на исти начин погођене,
али не и аутомобил. Аутомобил можда уопште није био тамо у тренутку експлозије

Зона даље низ Трг од северног угла зграде Леонардо је сигурнија, са погођеном
само једном лутком. у ТУЗЛИ је четворо људи погинуло.
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Источни угао зграде кафеа Леонардо (Лутрија БиХ) је неогребан у
експерименту, што је нормално с’ обзиром да ова страна нема оптичку
видљивост до кратера експлозије

На другој страни Трга (36м од тачке детонације, кафе
Капија је буквално неогребан фрагментима током
експеримента,
У стварном случају, око 40 жртава је повређено, половина
у доње делове ногу и стопала, макар 3 жртве су погинуле,
бројни фрагменти су погодили стакла, столове...
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Погоци су пронађени на жардињерама, столовима, згради кафеа Капија.
Напомена: жута жардињера у крупном плану је окренута ка Лутији БиХ
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РЕЗУЛТАТИ - КРАТЕР

Није формиран прави кратер током експеримента

Када пројектил 130мм са ударним упаљачем слети на тврди камен или бетон,
буквално нема кратера од експлозије, само трагови и мало улегнуће од удара
упаљача.
Слично, гранитне коцке су врло тврде и нисам очекивао велики кратер. Макар, нисмо
успели да направимо кратер под условима теста. Ипак, мекши материјал између
коцки је делимично избачен експлозијом. Овај материјал се могао пронаћи при основи
зграде НИК као што се види на наредној слици.
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Акумулација прљавштине на згради НИК, која у основи потиче
од материјала који је био између гранитних коцки
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СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАГЕ
При ратном стању, суочени са драматичним догађајем са толико жртава, веома је
тешко очекивати савршено документовање свих доказа и сведочења. Такође, тешко је
очекивати „замрзавање“ места злочина када је потреба да се помогне рањенима.
Ипак, налазимо да је Полиција нацртала скице, снимила фотографије итд... што су
једнако вредни материјали за истрагу. Такође, истражни судија је издао исправна
наређења попут прикупљања фрагмената за које је мислио да ће бити пронађени.
Снимљени видео одмах након догађаја такође даје неке трагове, на пример о
чињеници да је аутомобил ГОЛФ заиста био поред зграде НИК као што се види на
скицама полиције.
Као што је већ поменуто, бринуо ме је надзор над балистичким фрагментима који су
пронађени на лицу места и из тела. Понајмање, било би занимљиво проверити ко је
прикупио фрагменте, у каквом су стању били, како су складиштени, итд... У оваквом
случају, лице које их је прикупљало мора се саслушати да би се констатовао начин на
који су фрагменти прикупљени. Такође, с’ обзиром на начин и брзину којом је Проф.
Берко ЗЕЧЕВИЋ спровео своју експертизу 12 година касније, да ли су ови фрагменти
испитани од стране њега? Након 12 година, ови фрагменти не изгледају рђави на
фотографијама. Да ли су чувани у веома сувој околини? Да ли су чишћени раствором
за уклањање рђе?
Што се тиче мртвих и рањених, фотографије и скице не дају пуно информација о
сваком случају. Нисам био у могућности да видим рендгенске снимке, медицинске
извештаје и обдукцијске извештаје. Било би вредно доћи до ових докумената и
испитати докторе. Ово би биле вредне информације јер нема објашњења у вези са
неким од погодака у зидове који су били ван оптичке видљивости од места експлозије
или што се тиче чудних повреда на неким од жртава.
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ЗАКЉУЧЦИ
❒ ФРАГМЕНТИ


Фрагменти

који

по

претпоставци

потичу

од

артиљеријског

пројектила су пронађени на лицу места, и посебно у кратеру. Могућност
праћења ових важних доказа није задовољавајућа, јер референтни бројеви
печата нису констатовани и број фрагмената испитан од стране Проф.
Берка ЗЕЧЕВИЋА не одговара списима и фотографијама. Ипак, ови докази
потврђују да је експлозија на Тргу Капија изазвана артиљеријским
пројектилом 130мм.

❒ ГРАНАТИРАЊЕ ТУЗЛАНСКОГ АЕРОДРОМА


Према извештају Штаба војних посматрача УН, ТУЗЛАНСКА писта

(10км јужно од града ТУЗЛА) је гранатирана 25. маја 1995. увече, са
југоистока (Јелово Брдо) топ(овима) 130мм. Гранатирање је трајало од
19:10 до 20:58 према извештају УНПРОФОР-а.


Експлозија у ТУЗЛИ, на Тргу Капија, се десила у 20:55. ТУЗЛА је

унутар домета топова наводно укопаних на Јеловом Брду. Аеродром није у
домету топова наводно укопаних 27км западно од ТУЗЛЕ.

❒ УДАРИ НА ЗИДОВЕ У ТУЗЛИ


Многи од удара на зидове у ТУЗЛИ се могу спојити правом линијом

која долази од тачке детонације поред зграде НИК.


Али, неки фрагменти су погодили места која су била ван оптичке

видљивости од места експлозије, што није нормално. До данас, ови
абнормални налази нису истражени.


Што је горе, кад помиње абнормалне поготке на зграду Борац, Проф.

ЗЕЧЕВИЋ није тачно одредио да су они у конфликту са сценариом који он
даје о догађају, т.ј. долет пројектила 130мм са запада и његов погодак
поред зграде НИК.
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❒

РАЧУНАЊЕ ПУТАЊЕ ОД СТРАНЕ Проф. ЗЕЧЕВИЋА


На крају 2007., радећи на фотографијама, Проф. Берко ЗЕЧЕВИЋ

открива „бразду“ од које је израчунао азимут долета артиљеријског
пројектила 130мм користећи неке претпоставке, поготово ширине тротоара.
Проф. Берко ЗЕЧЕВИЋ је закључио да је пројектил 130мм долетео са
запада са максималног домета из топа 130мм М 46. Према Проф. Берку
ЗЕЧЕВИЋУ, пројектил је погодио тло поред аутомобила ГОЛФ који је био
паркиран испред продавнице НИК. Падни Угао од макар 62°.


Не могу се усагласити да је било могуће одредити икакав правац

долета. Фотографије су лошег квалитета и не-изометријске. Трагови на
гранитним коцкама су у више смерова. „Бразда“ није поравната са центром
кратера, што значи да уопште није „бразда“ (чак претпостављајући да
пројектил са Падним Углом оштрим 62° и даље прави бразду).


Осим тога, Проф. Берко ЗЕЧЕВИЋ користи координате кратера да

израчуна азимут од његове „бразде“, што није исправно са математичке
тачке гледишта.


У реконструкцији случаја у ТУЗЛИ, да би пројектил могао да долети

са Падним Углом од 62° изнад ГОЛФА, Проф. ЗЕЧЕВИЋ мора да помери тај
аутомобил у страну макар пола метра према згради НИК. Стога, примећујем
да Проф. ЗЕЧЕВИЋ изводи закључак о положају аутомобила од намереног
Падног Угла, уместо да рачуна минимални Падни Угао из познатог положаја
аутомобила.


Мерења, фотографије и снимци су ту да потврде да је положај

аутомобила ГОЛФ дат од стране Проф. Зечевића нетачан. Ако је аутомобил
правилно постављен као према фотографијама, пројектил би морао да
долети вертикално, што ниједан жироскопски стабилисан пројектил не
може.


Као што ће се видети у наредном пасусу, експериментисање изведено

према реконструкцији Проф. ЗЕЧЕВИЋА потврђује да постоји проблем. При
експериментисању, аутомобил ГОЛФ је бочно гурнут од тачке детонације,
што није био случај у ТУЗЛИ. Такође, при експерименту аутомобил претрпи
далеко већа оштећења него онај у ТУЗЛИ. Даље, растурање фрагмената не
објашњава како су неки људи погођени на одређеним локацијама.
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❒ МАКЕТА ТРГА КАПИЈА У НИКИНЦИМА


На основу Хопкинсон-Кранц закона сличности (скалирани закони),

није могуће тестирати све аспекте комплексног пиротехничког догађаја
осим при постављању експеримента у размери 1/1.


Макета Трга Капија у размери 1/1 је стога изграђена на полигону

НИКИНЦИ у близини Београда. Само је зграда НИК изграђена од цигли
укључујући одговарајуће отворе, прозоре, итд... Остале зграде су изграђене
од дрвета и лима без икаквих отвора. Али понашање дрвене структуре није
исто као понашање праве зграде у смислу одговора на ударни талас. С’
овим у виду, израчунао сам да је удаљеност осталих зграда много већа од
удаљености границе опасности ударних таласа, укључујући њихове могуће
рефлексије. Стога, начин на који је макета Трга Капија дизајнирана је
одговарајући за сврху експеримента.


Заједно са колегом Јосефом ШАРОНОМ из Израела, могао сам да

измерим зграде и потврдим да је реконструкција у НИКИНЦИМА блиска
копија правог Трга Капија. Ширина зграде НИК је 6,62м уместо 6,55м. Ово је
узето у обзир приликом позиционирања кратера.

❒ ЕКСПЕРИМЕНТ 10. ФЕБРУАРА 2016.


Дрвене лутке (које су симулирале преминуле жртве) и аутомобили

су постављени на одговарајућа места на сцени. Правилно позиционирање
је потврђено од стране експерта М. Ј. Шарона.


Експеримент

је

постављен

према

закључцима

Проф.

Берка

ЗЕЧЕВИЋА. Аутомобил ГОЛФ је био истог типа као и онај у ТУЗЛИ.


Након експлозије, аутомобил ГОЛФ је насилно одгурнут унатраг и у

страну. Количина штете на аутомобилу је била много већа од оне која се
могла видети у ТУЗЛИ. Ово, само по себи, потврђује да сценарио Проф.
Берка ЗЕЧЕВИЋА није тачан.
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Растурање репних фрагмената је нанело штету високо на зиду

зграде НИК, што није био случај у ТУЗЛИ.


Растурање фрагмената до најближих углова зграда Леонардо и

Самоизбор је нанело велике штете дрвеним луткама, као што је био случај у
ТУЗЛИ. У сваком случају, ово није нелогично јер су ови углови веома близу
Центру Експлозије. Али експеримент не успева да репродукује тешке жртве
код кафеа Гулам и источно од зграде кафеа Леонардо. Нема примећених
погодака на Кафеу Капија, фрагменти су прелетели изнад зграде.


Није формиран прави кратер на подлози од гранитних коцки.

❒ РЕЗИМЕ ЗАКЉУЧАКА


На крају 2007., вештак тужилаштва Проф. Берко ЗЕЧЕВИЋ је одредио

да је пројектил 130мм долетео са запада при максималном домету из топа
М 46. Пројектил је требао да долети са Падним Углом макар једнаким 62°
преко хаубе аутомобила ГОЛФ паркираног уз зграду НИК.


Положај кратера и положај аутомобила ГОЛФ су добро одређени од

стране Полиције 1995.


Забринут сам око начина на који је Проф. Берко ЗЕЧЕВИЋ извршио

свој експертски задатак. Током реконструкције лица места, није поставио
аутомобил ГОЛФ према мерењима, скицама, фотографијама и снимцима
Полиције. Ово би учинило долет далекометног пројектила 130мм са запада
једноставно немогућим. Уместо тога, он је померио аутомобил ГОЛФ у
страну пола метра према згради НИК, што му је дало минимални Падни Угао
који његов сценарио тврди. Рачунање азимута долета се онда врши од
неочигледне „бразде“ коју он види на фотографијама и коју је помешао са
координатама кратера. А „бразда“ није чак ни поравната са кратером?
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Треба проверити ствари око надлежности над фрагментима и како је

УНПРОФОР одмах знао да је коришћен топ 130мм. Такође треба проверити
да ли је Проф. Берко ЗЕЧЕВИЋ у ствари испитао фрагменте, што је нејасно
из његовог извештаја. У међувремену и на основу процена Проф. Берка
ЗЕЧЕВИЋА,

претпоставља

се

да

фрагменти

потичу

од

130мм

ТФ

пројектила. Са фотографија, потврђује се да је већина преминулих
погођена фрагментима.


Експериментисање у НИКИНЦИМА датирано 10. феб. 2016. је

спроведено према сценарију Проф. Берка ЗЕЧЕВИЋА.


Експеримент потврђује да ТФ пројектил 130мм може да изазове

прилично висок број жртава у условима који су преовладавали у ТУЗЛИ 25.
маја 1995. Ипак, није разумљиво како бројни људи могу бити погођени код
кафеа Капија и кафеа Гулам, и како неки зидови који су били ван оптичке
видљивости од места експлозије могу да показују поготке.


Де факто, резултујуће растурање фрагмената током експеримента

(репни фрагменти на макети зграде НИК, изостајање фрагмената на Кафеу
Капија...) је прилично различито од оног што се заиста десило у ТУЗЛИ.


Експериментисање је такође показало да би експлозија пројектила

130мм према сценарију Проф. Берка ЗЕЧЕВИЋА резултовала гурањем
аутомобила ГОЛФ и наношењем огромних оштећења том аутомобилу. Ово
се није десило 25. маја 1995. у ТУЗЛИ.


Такви

резултати

би

се

можда

могли

постићи

пројектилом

постављеним вертикално (пожељно базом на тлу да би се направио
кратер), али ова конфигурација није изводљива осим ако је пројектил
коришћен као Импровизована Експлозивна Направа. И чак и тада, и даље
нема објашњења о малој штети на аутомобилу ГОЛФ у ТУЗЛИ и о неким
погоцима у мртве углове који требају даљу истрагу.

Извештај – Тузлански масакр од 25. маја 1995.
– Tuzla massacre of May 25th 1995

54
Завршивши овај извештај, шаљем га тиму одбране електронском поштом и
поштом истог дана. Тим одбране може да користи овај коначни извештај и да га
преноси како правни процес захтева.

Примећује се да, без обзира на рад који још увек предстоји, нови трагови или
чињенице су изведени из тренутног извештаја:
- Поставка аутомобила ГОЛФ и балистичког Падног Угла описаног од стране
Проф. Берка ЗЕЧЕВИЋА не одговарају ономе што се стварно догодило на
Капији:


Полицијски документи и фотографије доказују да Проф. ЗЕЧЕВИЋ
поставља његов ГОЛФ много ближе зиду зграде НИК. Али примећује се и
да је то једини начин да он постигне Падни Угао мање или више
компатибилан са положајем топа који се налази 27км западно од ТУЗЛЕ,



Експериментално је доказано да фрагменти пројектила не иду тамо где би
требали да би изазвали жртве и уништење као у ТУЗЛИ,



Штета на ГОЛФУ у ТУЗЛИ је далеко мања од очекиване.

- Неки удари на зидове у ТУЗЛИ су пронађени тамо где их уопште не би требало
бити, с' обзиром да су ван оптичке видљивости од Центра Експлозије (мртви
угао или ефекат слепе тачке). Проф. ЗЕЧЕВИЋ, који помиње такве поготке на
згради БОРАЦ, није истражио ове противречности иако су могли да баце
потпуно другачије светло на случај.

ПОТПИС

Пјер ЛОРЕН
16. април 2016.

Овај документ је директан превод документа PRV 160114 C Tuzla.
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